
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 4 de novembro de             

2019 

 

CENÁRIO MUNDIAL PRONTO (urgente) 

 

Quantos de vocês estão dispostos a pagar o preço? Quantos de           

vocês estão dispostos a pagar o preço para Me servir? Quantos de vocês             

estão prontos a abrir a mão para estar na Minha Presença? Abrir mão             

daquilo que vos agrada, daquilo que vos apraz? Abrir mão de um            

sentimento? Abrir mão de tudo aquilo que pertence a esta vida neste            

planeta que se chama por Terra? Quantos de vós estão dispostos a pagar             

o preço na perseguição? Quantos de vós estão dispostos a assumir o Meu             

Nome até o fim da vida?  

Quantos de vós estão dispostos a seguir pela via do Calvário           

carregando a sua própria cruz até a crucificação? Quantos de vós estão            

preparados para estar na Minha Presença no momento em que forem           

decapitados? Quantos de vós estão preparados para estar na Minha          

Presença no momento em que forem eletrocutados? Quantos de vós estão           

dispostos para estar na Minha Presença no momento em que forem           

apedrejados? 

Eis que tenho alertado para aqueles o que está por vir! Aqueles que             

vos perseguem, não se esqueçam de liberar o perdão para que vocês            

sejam perdoados! Oh Povo Meu prepara-te! Prepara-te Povo Meu!         

Prepara-te Povo Meu! Guardarei conforme a Minha Palavra sim, mas eis           

que muitos terão que fazer renúncia no meio da família, parentela,           

esposo, esposa, filhos.  

Se preparem! Se preparem! Se preparem! Eis que o cenário          

mundial está pronto! O cenário mundial está pronto porque o que vem cá             

para fora é para que o mundo veja por detrás das cortinas já está tudo               

montado! Desperta oh tu que dormes para o que está por vir, não seja              

pego desprevenido e perguntar o que está por acontecer. 

Igreja pelo mundo afora acorda! Acorda! Acorda! Hei vós que estais           

dentro das Igrejas acordem Povo Meu! Estou tocando as trombetas em           

cada Igreja neste dia que se chama hoje!  

Os Meus Anjos estão tocando a trombeta em cada Igreja para           

despertar aqueles que são Meus, aqueles que estão atentos, os que estão            

em Minha Presença, aqueles que são displicentes para ouvir a Minha           

Palavra. Estou chamando Eu Minhas Ovelhas para fora para ajuntar para           
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a Minha Igreja, eis que o Meu Exército já está pronto! Muitos foram             

substituídos, pela desobediência foram tirados! Oh Se preparem Igreja!         

Se preparem Noiva! Remanescentes a postos revestidos! Treinamento!        

Aquele que está em Minha Presença está em Minha Presença! 

Eis que falei no dia que se chama hoje. Eis que falei 

  

YESHUA HAMASHIA 
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